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Programul de formare/ coaching a mentorilor din România  

Versiunea finală 

 

I. ELABORAREA PROGRAMULUI DE MENTORAT – CONCEPTUL 

 

JUSTIFICAREA PROGRAMULUI 

Problema căreia îi răspundem: Unii părinți se simt incapabili să își sprijine eficient copiii 
pentru a deveni persoane care învață autonom și pentru a avea succes școlar. De exemplu, 
astfel de situații ar putea să apară la copiii care în familie vorbesc o limbă a unei minorități 
etnice (de ex. limba maghiară) și care ar putea avea dificultăți în învățarea limbii române; 
copiii care nu au frecventat grădinița și la care dezvoltarea limbajului este mai lentă; copiii 
care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea competențelor de citit-scris și numerație; copiii 
ai căror părinți lucrează în străinătate și ei sunt lăsați în grija rudelor sau vecinilor; copiii care 
trăiesc/ locuiesc în condiții improprii etc. 

A cui este problema? Aceasta este o problemă comună a comunității: copil - părinți - școală; 
ca urmare a situațiilor exemplificate mai sus, copiii ar putea avea stima de sine scăzută, ar 
putea să se simtă nesiguri pe ei la școală, nemotivați să participe la activitățile de la școală; 
părinții lor se pot simți neajutorați în privința sprijinirii copiilor sau jenați de performanța 
copiilor; profesorii/ directorul școlii se pot simți neajutorați datoriră resurselor (umane și de 
altă natură) limitate pe care le au la dispoziție pentru a aborda problema și pentru a sprijini 
copiii/ părinții. 

O soluție posibilă este să oferim sprijin unu-la-unu acestor copiii cu implicarea unor mentori 
voluntari care pot să implice copiii (mentorați) în activități utile care îi pot ajuta să 
progreseze. 

BENEFICIARII PROGRAMULUI DE MENTORAT – COPIII MENTORAȚI  

Copiii mentorați sunt elevi în clasele primare, care au rezultate școlare nesatisfăcătoare, ai 
căror părinți resimt că nu pot găsi soluții pentru situația dificilă în care se găsesc sau se simt 
incapabili să își sprijine copiii eficient pentru a deveni autonomi și pentru a-și îmbunătăți 
rezultatele școlare.  Copiii provin din medii socio-economice dezavantajate; unii pot proveni 
din grupuri etnice/ lingvistice minoritare.  

Selecția copiilor mentorați – pașii:  

1. Selectați o școală de unde veți recruta copiii (de ex. pe baza unor colaborări reușite   
în proiecte precedente) 

2. Încheiați un acord de parteneriat cu școala, prin care aceasta acceptă să recomande 
copiii care ar avea nevoie de tipul de sprijin pe care îl oferă mentoratul și să obțină 
acordul părinților / tutorilor pentru participarea copiilor; în cazul unor acorduri 
trilaterale (de exemplu, care implică o altă instituție publică sau un alt ONG cu interes 
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mare în bunăstarea copiilor), semnați un acord tripartit, precizând atent termenii 
acordului, rolurile și responsabilitățile fiecărei părți; 

3. Organizați o întâlnire inițială, unde mentorii vor întâlni copii mentorați, precum și 
părinții/ tutorii și învățătorii acestora, și unde se poate realiza cuplarea mentorilor cu 
acei copii mentorați ai căror părinți și-au dat deja acordul pentru participarea 
copilului lor; în cazul celorlalți copii, așteptați decizia părinților (stabiliți un termen 
clar până la care veți aștepta și numiți o persoană de contact cu care părinții să poată 
lua legătura pentru a-și anunța decizia sau pentru a solicita clarificări suplimentare); 

4. La cuplarea mentorilor cu copiii mentorați, țineți cont de prima limbă (limba 
maternă) a copilului. 

 

STRUCTURA PROGRAMULUI DE MENTORAT 

 

a) VIZIUNEA, SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI 

Viziunea: Organizația noastră are un program de mentorat testat și resurse umane pregătite 
adecvat pentru a răspunde nevoilor precum cele descrise mai sus; 

Impactul scontat: Copiii mentorați se implică mai eficient în învățare, sunt mai conștienți de 
cum să învețe, devin mai încrezători, relaționează mai ușor cu adulții și știu cum să solicite 
sprijinul unui adult când au nevoie. 

Scop: sprijinirea a cel puțin 10 copii să învețe mai eficient, să devină persoane care învață 
autonom, cu mai multă încredere în sine și cu șanse sporite de succes școlar. Mai specific, 
urmărim 

o Dezvoltarea competențelor de comunicare ale copiilor; 
o Dezvoltarea abilităților practice ale copiilor; 
o Implicarea copiilor în activități de timp liber cu potențial sporit de învățare. 

 
b) ACTIVITĂȚILE MAJORE ALE MENTORATULUI INCLUSIV CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII ȚINTITE 

PENTRU COPIII MENTORAȚI 

Activitățile de mentorat au loc în fiecare a doua săptămână. Durata unei întâlniri este de 1,5-
2 ore. Lista activităților propuse este deschisă, însă aceste activități ar trebui să se focalizeze 
pe următoarele: 

- Dezvoltarea abilităților cognitive prin activități cum ar fi cititul împreună, activități de 
exprimare a reacției cititorului, ca de exemplu discuții despre cele citite, reacții scrise, 
desenate, precum și activități de reflecție; 

- Dezvoltarea abilităților practice: fotografiere, modelare (de exemplu, realizarea de 
machete de avioane, bărci etc), jocuri diverse (de exemplu tenis de masă), gătit/ copt 
prăjituri; tricotare; brodare etc. dublate de discuții despre aceste experiențe de învățare; 

- Dezvoltarea abilităților interpersonale: comunicare în limba maternă sau ne-maternă/ în 
limbă străină. 
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c) MODALITATEA DE LIVRARE A PROGRAMULUI DE MENTORAT  

Întâlniri individuale mentor-copil mentorat față-în-față, o dată la două săptămâni, pentru 
1,5-2 ore în medie, pe durata unui an școlar; circa 18 întâlniri în total; perioada vacanțelor 
poate fi exclusă. 

Fiecare mentor va face cunoștință cu părinții/ tutorii copilului mentorat și vor schimba date 
de contact (număr de telefon, adresă de email) pentru cazul în care au nevoie să comunice 
urgent.  

Locurile unde pot avea loc întâlnirile de mentorat se vor decide în funcție de scopul 
întâlnirilor; câteva exemple sunt: 

- La domiciliul mentorului 
- La domiciliul copilului mentorat 
- La școală 
- În oraș (parc, muzeu, cinema, teatru de păpuși etc.) 

 
d) MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROGRAMULUI DE MENTORAT  

Pe cine ME Ce ME Cum ME Când ME Cine ME 

mentorii Evaluarea 
nevoilor de 
învățare  

Interviu Înainte de 
formare 

Formatorii / 
coordonatorul 
mentorilor 

Observare 
directă 

Chestionar  

Focus grup 

La începutul 
programului, în 
timpul formării 
mentorilor, în 
Ziua 1  

Monitorizarea 
progresului 

Jurnale de 
învățare/ 
jurnale de 
reflecție  

Pe parcursul 
programului, o 
dată la 6 
săptămâni 

Evaluarea 
procesului de 
mentorat 

Portofolii Pe parcursul și 
la încheierea 
programului 

Formatorul 
mentorilor 

Conținutul 
adecvat și 
metodologia 
programului de 
mentorat  

Listă de 
verificare 

 

 

La demararea 
programului, 
înainte de 
formarea 
mentorilor 

Coordonatorul 
programului de 
mentorat 

Monitorizarea 
transferului 
învățării 
mentorilor și 

Observare 
directă 

Pe parcursul 
programului 
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Pe cine ME Ce ME Cum ME Când ME Cine ME 

procesul de 
mentorat  

Jurnale de 
învățare 

Coordonatorul 
mentorilor 

Monitorizarea și 
sprijinirea 
mentorilor  

Rapoarte  Pe parcursul 
programului, o 
dată la 3 luni 

Copiii 
mentorați  

Evaluarea 
nevoilor de 
învățare 

 

Interviuri cu 
copiii mentorați 

Povești și 
desene realizate 
de copiii 
mentorați 

La demararea și 
pe parcursul 
programului 

Mentorii  

Coordonatorul 
mentorilor 

Evaluarea 
progresului  

Rapoarte ale 
mentorilor 

Povești scrise 
de copii  

Pe parcursul 
programului 

La încheierea 
programului 

 

 

e) REZULTATE AȘTEPTATE/ IMPACT SCONTAT AL PROGRAMULUI DE MENTORAT 

Indicatori propuși pentru copiii mentorați  

- Câți copii ar dori să participe în continuare/ pe viitor în program sau câți l-ar recomanda 
altor copii; 

- Ce hobby-uri noi și abilități noi au dezvoltat copiii; 
- Progresul înregistrat față de nivelul inițial al abilităților comparativ cu constatările 

evaluării informale de la demararea programului; 
- Rezultate școlare îmbunătățite (note, feedback-ul învățătorilor, feedback-ul părinților 

referitor la progresul copiilor); 

Indicatori propuși pentru mentori 

- Cât de mult apreciază mentorii experiența de mentorat; 
- Cât de încrezători sunt mentorii în abilitățile lor de mentorat; 
- Cât de dispuși sunt mentorii să se angajeze în noi programe de mentorat; 
- Câți mentori recomandă programul altor mentori potențiali sau altor familii (părinți ai 

copiilor mentorați); 
- În ce măsură și-au îmbunătățit mentorii cunoștințele despre copii, despre felul în care 

învață copiii, despre cum să interacționeze cu copii din medii sociale diferite etc.; 

Indicatori propuși pentru organizație 

- Calitatea experienței recrutării, contractării, formării și menținerii voluntarilor; 
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- Calitatea experienței colaborării ci școlile și cu alți parteneri care lucrează cu copii de 
vârstă școlară mică (de ex. ONG-uri, instituții publice sau private cu interes în bunăstarea 
copilului); 

- Îmbunătățirea capacității de a livra programe de mentorat (mentori formați și cu 
experiență de mentorat; materiale de lucru pentru programul de mentorat; capacitate 
de strângere de fonduri pentru proiecte/ programe de mentorat); 

- Îmbunătățirea vizibilității / imaginii organizației ca dezvoltator/ implementator de 
programe de mentorat. 

 

II.1. RESURSELE UMANE (MENTORI, FORMATORI / COACH DE MENTORI) 

II.1.1. RECRUTARE, SELECȚIE, CONTRACTARE A MENTORILOR VOLUNTARI 

a) Lansarea apelului pentru mentori voluntari 

Cerințe 

- Mentorii voluntari pot fi studenți, pensionari, profesioniști sau persoane fără loc de 
muncă. În mod ideal, voluntarii ar trebui să aibă experiență în lucrul cu copiii, deși acest 
aspect se înțelege în sensul larg (de exemplu, dacă au copii proprii, dacă au fost 
profesori, dacă au lucrat cu grupuri de copii în centre comunitare, cluburi ale copiilor 
etc.).  

- Mentorii voluntari ar trebui să fie disponibili pentru minim 3 ore de lucru în fiecare a 
doua săptămână pentru întâlniri individuale cu câte un copil mentorat (observați că 
pregătirea pentru activitatea de mentorat va solicita circa 90-120 minute în plus față de 
întâlnirea propriu-zisă). Mai mult, mentorii trebuie să aibă disponibilitatea să participe la 
formare/ coaching (durata estimată de 25-30 ore). Mentorii care au experiență de 
mentorat trebuie să accepte să ia parte la întâlniri de coaching (întâlniri regulate pentru 
reflecție, împărtășire de experiențe cu coordonatorul programului sau cu coordonatorul 
mentorilor). 

- Mentorii voluntari pot fi recrutați prin publicarea unui apel pentru voluntari în mass 
media (inclusiv în rețele de socializare) sau prin solicitarea de recomandări de la membri 
de încredere sau simpatizanți ai organizației.  

- Ca parte a procesului de recrutare, mentorii potențiali pot fi intervievați sau solicitați să 
scrie și să trimită o scrisoare de intenție în plus față de un curriculum vitae (a se vedea și 
secțiunea despre contractare). 

 

b) Contractarea mentorilor voluntari – aspecte importante 
- Durata perioadei de mentorat și numărul de ore de lucru așteptat: un an școlar întreg 

(septembrie – iunie); un număr total maxim de 60 ore de contact direct, compuse din:  
o 18 x (1,5-2) ore = 27-36 h pentru întâlnirea cu copilul mentorat;  
o 6-8 ore pentru întâlnirile cu coordonatorul mentorilor;  
o 12-14 ore de formare;  
o Comunicarea on-line poate solicita circa 10 ore.  
o Reflecția și raportarea poate solicita circa 6-8 ore. 
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- Cerința de a participa la formare / sesiuni de coaching: înainte de perioada de mentorat, 
în 2 zile diferite (un total de 12-14 ore în două întâlniri separate de o perioadă de circa 2 
luni);  

- Cerința de a ține legătura prin Facebook/ altă rețea de socializare agreată (secretă, 
neaccesibilă publicului); 

- Așteptări referitoare la raportările despre întâlnirile mentor-copil: la fiecare 6 săptămâni, 
după fiecare trei întâlniri, mentorii se vor întâlni cu coordonatorul mentorilor/ coach-ul 
pentru oi discuție de grup. Pentru detalii, a se vedea procedura de M&E.  

- Condițiile financiare: se vor deconta cheltuielile de transport cu mijloace de transport 
public local; transportul și cazarea acelor mentori care trebuie să se deplaseze pentru 
formare sau pentru întâlnirile cu coordonatorul mentorilor.   

- Structuri de sprijin la dispoziția mentorilor: pentru a facilita comunicarea și reflecția în 
interiorul rețelei de mentori, funcție de accesibilitatea rețelelor de socializare.  

- Mentorii voluntari vor primi certificat de recunoaștere a contribuției voluntare la 
desfășurarea programului de mentorat, ca semn de apreciere a serviciilor lor. 

 

II.2. ELABORAREA PROGRAMULUI DE FORMARE/ COACHING A MENTORILOR 

II.2.1. ASPECTE PRELIMINARE  

a) Cadrul general al formării 

Elaborarea programului de formare/ coaching a mentorilor se realizează de către o echipă. 
Formarea este obligatorie pentru viitorii mentori. Candidații care nu  participă la formare nu 
vor putea activa ca mentori. Din această cauză, pentru a oferi acces tuturor celor interesați 
la formarea mentorilor, oferim date alternative pentru formarea introductivă tuturor celor 
care candidează la postul de mentori. Dacă un candidat nu reușește să participe la sesiunile 
de formare/ coaching ulterioare, se poate cântări posibilitatea sprijinirii individuale a 
mentorului.  

Mentorii vor primi îndrumare în vederea dezvoltării activităților de mentorat, care pot fi 
diferite de la un mentor la altul (de la un copil mentorat la altul). Scopurile și obiectivele  
programului de mentorat sunt însă identice pentru toți copiii (dezvoltarea abilităților 
practice, a abilităților cognitive și a celor interpersonale). Ca urmare, mentorii au un rol 
important în elaborarea detaliată a programului de mentorat. Ei pot proiecta propriile 
activități în funcție de preferințele și priceperile lor, pentru a fi stăpâni pe activitățile/ temele 
pe care doresc să le abordeze cu copiii.  

Formarea mentorilor se caracterizează printr-un grad ridicat de interactivitate; în cea de-a 
doua formare, mentorii vor fi implicați în creionarea unor activități de mentorat și a 
scenariilor întâlnirilor mentor-copil mentorat. 

Formarea mentorilor și programul de coaching au fost testate și s-a ajuns la concluzia că au 
fost potrivite pentru mentorii angajați în proiectul/ programul LeGME (a se vedea 
curriculumul mai jos). 
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II.2.2. CURRICULUMUL 

a) SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE FORMARE ȘI COACHING A MENTORILOR  

Scopul programului de formare/ coaching a mentorilor este să abiliteze/ pregătească 
mentorii să realizeze programul de mentorat. Obiectivele specifice sunt după cum urmează 
(M1=formarea 1; M2=formarea 2; M2+=coaching, reflecții de grup): 

- Informarea potențialilor mentori despre proiectul LeGMe și clarificarea rolului și 
contribuției lor la atingerea obiectivelor proiectului; (M1) 

- Împărtășirea viziunii programului de mentorat și a impactului său anticipat (M1) 
- Evaluarea nevoilor de învățare ale mentorilor (M1) 
- Agrearea rolului și responsabilităților mentorilor și discutarea aspectelor administrative 

(contractare, rambursarea cheltuielilor etc) (M1) 
- Oferirea unor modele de descrieri de activități de mentorat (M1 și M2) 
- Oferirea de sprijin mentorilor pentru a putea evalua abilitățile și interesele copiilor 

mentorați (M2) 
- Oferirea de sprijin pentru mentori pentru a proiecta și realiza activitățile de mentorat 

(M2) 
- Asigurarea unei platforme de reflecție comună/ împărtășită referitor la procesul de 

mentorat (M2 +) 
- Monitorizarea procesului de mentorat (M2+) 
- Sprijinirea mentorilor în monitorizarea progresului realizat de copiii mentorați (M2+) 

 

b) CONȚINUTUL ȘI ACTIVITĂȚILE PROGRAMULUI DE FORMARE/ COACHING A 
MENTORILOR  

- Locul: biroul CILSDGC  

- Materiale pentru mentori:  

În M1:  

a. Scurtă descriere a proiectului 
b. Lista rolurilor și responsabilităților mentorilor 
c. Principiile mentoratului 
În M2: 

a. Formate de proiectare și descriere a activităților de mentorat 
b. Idei pentru evaluarea informală a intereselor și abilităților copilului mentorat 
c. Idei pentru realizarea unor activități distractive de citire, scriere și discuții 
d. Idei pentru realizarea reflecției individuale 

În M2+: 

a. Ghid pentru monitorizarea progresului copilului mentorat 
b. Ghid pentru reflecția de grup  

Agenda propusă a formării M1 

9.00 bun venit și prezentări 



 

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație 
reflectă numai punctul de vedere al autorilor şi Comisia nu este responsabilă pentru 
eventuala utilizare a informațiilor pe care le conţine. 

 
 

9.30 prezentarea proiectului; întrebări și răspunsuri 

10.00 evaluarea informală a nevoilor de învățare ale mentorilor – inclusiv abilități de 
utilizarea  TIC 

10.30 pauză 

11.00 evaluarea informală a nevoilor de învățare ale mentorilor (continuare) 

12.00 principiile care stau la baza programului de mentorat; ce (nu) face un bun mentor? 

12.30 pauză de prânz 

13.30 rolurile și responsabilitățile mentorilor 

15.00 pauză 

15.15 aspecte administrative; agrearea datei celei de-a doua formări 

16.30 reflecție finală 

 

Agenda propusă a formării M2 

9.00 bun venit 

9.15 prezentări/ dacă e cazul 

9.30 activitățile de mentorat – ce ne așteptăm de la mentori și de la coordonatorii 
mentorilor (prezentarea scopului ș obiectivelor și a structurii întâlnirilor între mentor 
și copilul mentorat) 

Întâlnirea inițială (de cuplare) – cu părinți, copii, mentori și coordonatorii mentorilor, 
învățători etc. – cum o organizăm/ derulăm 

Activități care ne inspiră (de ex. filmul realizat de către Munterwegs despre mentori) 

11.00 pauză 

11.15 Monitorizarea și evaluarea programului de mentorat 

Reflecțiile mentorilor/ jurnale – portofoliu:  

- Consemnări în jurnal (structura consemnărilor, postarea reflecțiilor pe Facebook) 
- Citate din cele spuse de copii 
- Fotografii care reflectă activitățile de mentorat 

Întâlniri mentor- coordonator (coaching) – reflecție de grup, feedback și discuții pe 
Facebook (cât de frecvent și ce să se discute, ce înseamnă „a reflecta”) 

13.30 Concluzii; evaluarea formării  

14.00  Încheiere 

 

Structura propusă a discuțiilor M2+ 
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- Câte întâlniri ați avut? Unde au avut loc acestea?  
- Ce a fost bine? Realizări, reușite? De unde știți ce a mers bine?  
- Ce provocări ați întâmpinat? Cum le-ați depășit? 
- Ce fel de sprijin v-par fi util? 

 

c) STANDARDELE MENTORILOR (INCLUSIV ASPECTE ETICE) 

Așteptările programului trebuie descrise foarte clar pentru mentori, iar înțelegerea lor 
trebuie verificată, de exemplu, prin solicitarea de exemple concrete/ prezentarea și 
discutarea unor cazuri relevante. Aspectele etice trebuie discutate în profunzime și legate de 
principiile care fundamentează programul de mentorat.  

 

 

II.2.3. METODOLOGIA LIVRĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE/ COACHING A MENTORILOR 

a) TIPUL DE FORMARE / COACHING (FAȚĂ-ÎN-FAȚĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ, 
BLENDED LEARNING) ȘI CALENDARUL 

Formare față-în-față - 2 zile distincte (de ex. mai/iunie și septembrie); 

Coaching – se va realiza de către coordonatorii mentorilor după fiecare a treia întâlnire a 
mentorilor cu copiii mentorați; aceste sesiuni vor include reflecție de grup, monitorizarea 
activităților de mentorat și sprijin pentru abordarea unor cazuri dificile; 1-2 ore/ întâlnire, 
preferabil după masa, sau atunci când mentorii sunt disponibili (a se decide de către grupul 
local); 

Dacă sunt mai mulți coordonatori de mentori/ coach, aceștia ar trebui să țină legătura prin 
email sau telefonic. Între două întâlniri succesive de coaching, mentorii vor comunica cu 
coordonatorii prin Facebook, email, telefonic, etc. dacă este necesar. 

b) STRATEGII DE FORMARE / COACHING  

Se pot folosi toate strategiile de mai jos: 

- Reflecție de grup 

- Feedback 

- Intravision – schimb de bune practici, idei pentru activități de succes etc. 

 

II.2.4. MATERIALE SUPORT PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE/ COACHING A 
MENTORILOR 

În timpul formării, mentorii vor primi materiale suport și surse pentru învățare despre 
mentorat/ despre copii, materiale de lecturat care oferă idei utile pentru desfășurarea 
activităților de mentorat. 
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II.2.5. ASPECTE FINALE REFERITOARE LA PROGRAMUL DE FORMARE/ COACHING A 
MENTORILOR 

 (vezi și mai sus, la I.d) 

Trebuie solicitat feedback-ul mentorilor la încheierea fiecărei sesiuni de formare/ coaching. 
Mentorii ar trebui sprijiniți să ofere o diversitate de tipuri de activități de mentorat, iar 
discuțiile de profunzime ar trebui să vizeze modul în care se dezvoltă abilitățile practice ale 
copiilor (de exemplu, prin fotografiere, modelare, gătit, exersat limba română cotidiană, 
limbi străine etc.), abilitățile cognitive (reflecție, gândire logico-matematică, îmbogățirea 
vocabularului) precum și abilitățile interpersonale (mai ales prin exersarea interacțiunii cu 
adulți). 

Resursele dezvoltate în proiecte precedente inclusiv de către alte organizații pot fi 
recomandate ca surse de învățare individuală (de exemplu, povestioarele din ghidul Educație 
multiculturală, disponibil online la http://www.edrc.ro/docs/docs/em/01_EM_manual.pdf, 
pentru dezvoltarea competențelor lingvistice în limba engleză – de ex. 
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/old-jacks-boat/stories/old-jacks-boat-sea-urchin/; etc.) 

În promovarea programului cu scopul de a identifica mentori voluntari, organizația trebuie 
să prezinte clar ce anume vor avea de câștigat mentorii din experiența derulării programului 
de mentorat. Înainte de a candida, cei interesați se vor întreba probabil: „ce aș putea câștiga 
eu din acest proiect?” Explicațiile pe care le oferim acestor persoane se pot referi la: 
experiența de învățare care poate fi utilă studenților viitoare cadre didactice sau asistenți 
sociali; pentru pensionari, activitățile de mentorat pot oferi experiențe pozitive și un 
sentiment de satisfacție izvorât din contribuția lor la progresul copiilor mentorați etc. 
Enumerați ce anume vor învăța oamenii în cursul formărilor și prezentați pe scurt ce tipuri de 
activități vor putea realiza.  

Ar fi bine ca la încheierea proiectului, voluntarii să primească certificate sau scrisori de 
recomandare din partea organizației. În acest fel, organizația sprijină voluntarii în a-și dovedi 
experiența de muncă, de exemplu, ca „persoană care poate ajuta copii de învățământ primar 
în realizarea temelor de casă”. Scrisoarea de recomandare ar trebui să ofere informații 
specifice despre contribuția pe care mentorul a adus-o la progresul copilului, categoria de 
dificultăți cu care s-a confruntat copilul (de ex. comportamentale, de învățare etc.)  și pe care 
mentorul l-a ajutat să le depășească. 

 

  

http://www.bbc.co.uk/cbeebies/old-jacks-boat/stories/old-jacks-boat-sea-urchin/
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Anexe – Materiale și fișe de lucru pentru mentori și formatorii mentorilor 

Anexa 1 
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Anexa 2 

Declarație părinți/ tutori 

Subsemnata/ subsemnatul ................................................................................... 

domiciliat(ă) în ......................................................................................................, declar pe 

proprie răspundere că accept ca fiul meu/ fiica mea /pupila mea 

................................................................................................., elev/elevă la Şcoala 

……………………………, să participe la activităţile de mentorat organizate de (numele 

organizației)  în cadrul proiectului ………………………………….. 

Sunt de acord ca fotografiile sau materialele video ce vor fi realizate în timpul  activităților să 

fie utilizate în scop de documentare în cadrul proiectului (dacă e cazul). 

Localitatea:  

Data:                                                                                                                  

Semnătura 
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Anexa 3 

Scala de evaluare a stimei de sine (pentru potențialii mentori) 

Informaţiile furnizate prin acest instrument sunt tratate cu confidențialitate. Marcați cu X 

căsuța de pe fiecare linie care reflectă cel mai bine poziția Dvs. față de enunțul din coloana 2. 

Nr. Enunț Absolut 

de acord 

De acord Nu sunt de 

acord  

Categoric 

nu 

1. Cred că sunt un om de valoare sau cel 

puţin la fel de bun(ă) ca alții. 

    

2. Cred că am câteva calități remarcabile.     

3. În general, înclin să cred că sunt un (o) 

ratat(ă), un (o) nerealizat(ă). 

    

4. Sunt capabil(ă) să fac lucruri la fel de bine 

ca ceilalţi oameni. 

    

5. Nu cred că am prea multe lucruri cu care 

să mă pot mândri. 

    

6. Am o atitudine pozitivă faţă de propria 

persoană. 

    

7. În ansamblu, sunt mulțumit (ă) de mine.     

8. Aş vrea să pot avea mai mult respect faţă 

de propria persoană. 

    

9. Din când în când am senzația că sunt 

inutil(ă). 

    

10. Uneori cred că nu sunt bun(ă) de nimic.     
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Anexa 4 

 

Jurnalul de reflecție al mentorului 

Răspundeți într-un limbaj cât mai natural, în termeni specifici, în cel puțin câte 2-3 propoziții, 
la fiecare dintre următoarele întrebări: 

 Ce am făcut împreună cu copilul și cu ce scop am făcut asta? 

 Cum a mers activitatea? (Cum a reacționat copilul la activitățile propuse? Cum v-ați 
simțit?) 

 Ce am învățat despre mine la această activitate? 

 Ce am învățat despre copil la această activitate? 

 Ce relevanță are ceea ce am învățat pentru activitățile viitoare de mentorat? 
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Anexa 5 

 

Cine/ ce sunt mentorii? 

 

Cei mai mulți dintre noi se pot gândi la o persoană cu experiență care ne-a  dat sfaturi, ne-a 

prezentat o provocare, ne-a învățat ceva nou sau pur și simplu și-a exprimat un interes în 

dezvoltarea noastră ca persoana. Această persoană ne-a ajutat, probabil, să depășim 

dificultăți sau să găsim o strategie pentru a ne atinge scopurile în cariera școlară sau în viața 

personală. Ea ne-a arătat o lume ce depășea cea definită de orizontul nostru la acel moment 

în viață, ne-a descoperit un talent  pe care noi nu l-am conștientizat și ne-a încurajat să 

investim efort în fructificarea acelui talent. Și - din când în când - ne-a dat un impuls, ne-a 

propulsat să progresăm. 

În accepțiunea aceasta, mentorii sunt simultan persoane care ne ascultă, ne sprijină, ne 

sfătuiesc, antrenori, dar și „galeria” din stadion care ne scandează numele. Sunt oameni cu 

experiență care ne ghidează în diverse domenii, dar în același timp ne provoacă să ne 

asumăm propriul progres, să ne dezvoltăm independent. Un mentor bun ne va ajuta să 

conștientizăm obiectivele noastre personale, ne va susține căutarea și ne va sprijini eforturile 

în a progresa pe calea aleasă. El sau ea va împărtăși cunoașterea sa, ne va oferi încurajare și 

ne va inspira. Mai presus de orice, mentorul trebuie să fie o persoană de încredere. 

 

Mentorii pot oferi următoarele: 

 Informație 

 Contacte 

 Provocare  

 Sprijin 

 Sfat 

 Modele/ Exemple 

 

„Mentorii sunt oameni care, prin acțiunile și munca lor, sprijină pe alții să-și realizeze propriul 

potențial. Îi ajută să devină ceea ce își doresc să fie.” (Gordon F Shea, 1992) 
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Anexa 6 

 

Principii fundamentale 

 

În desfăşurarea activităților de mentorat, ne vor ghida următoarele principii, care vor fi 

respectate simultan: 

 principiul respectării drepturilor şi demnității oricărei persoane – orice persoană are 

dreptul să-i fie apreciată valoare înnăscută de ființă umană şi această valoare nu este 

sporită sau diminuată de cultură, naționalitate, etnie, gen, religie, abilități fizice sau 

intelectuale, vârstă sau orice altă caracteristică personală, condiţie sau statut; 

 principiul libertății elevului de a desfăşura activitate de mentorat – mentorul are 

obligația de a se asigura că elevul participă la activitatea de mentorat în mod 

voluntar, că părinții săi au consimțit ca acesta să participe în cunoștință de cauză şi 

fără a fi constrânși; 

 principiul responsabilității şi integrităţii profesionale – mentorii manifestă o maximă 

responsabilitate pentru starea de bine a elevului mentorat; această stare de bine 

presupune progres în evoluţia lor prin medierea activităților propuse de mentor. 

Mentorii nu trebuie să rezolve problemele elevilor mentorați, nu trebuie să facă 

temele elevului etc. ci trebuie să faciliteze procesul prin care elevul mentorat învață 

să îşi gestioneze propriile probleme, propriul parcurs educațional.  

 principiul încrederii şi integrităţii morale – relaţiile dintre mentor şi elevi mentorat 

se bazează pe încredere, având la bază cinstea, probitatea şi sinceritatea; 

 principiul confidențialității – fără o garanție a confidențialității, încrederea nu poate 

exista; prin urmare, secretul profesional este o îndatorire fundamentală a 

mentorului; mentorul trebuie să respecte secretul oricărei informaţii confidențiale de 

care ia cunoștință în cadrul activităţii sale profesionale. Această obligație nu este 

limitată în timp. Rezultatele activităților, ale monitorizării – evaluării, notițele/ 

produsele activităților pot fi folosite în contextul proiectului doar cu respectarea 

anonimatului. 

 principiul calităţii activităţii de mentorat – mentorii trebuie să depună toate 

diligențele necesare în vederea prestării unei activităţi de calitate în condiţii de 

siguranţă, respect reciproc, respectarea diversității, corectitudine profesională. 

 

 


